La gestió del COVID-19 en clau de
sostenibilitat
Agenda 2030, Ara més que mai

Barcelona, 21 d’abril de 2020
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Recull de reflexions i de posicionaments, obert a compartir propostes
i iniciatives de Responsabilitat social per part dels associats de La
Unió.
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Referències Global compact :
“Como será el mundo después de la covid-19”. Tribuna Lise Kingo CEO

“Estratègies que integren la salut de les persones...”. Pacto Mundial
Punts clau de l’Informe de les Nacions Unides «Responsabilitat Compartida,
Solidaritat Global: Responent Als Impactes Socioeconòmics De COVID-19».
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El filòsof danès Søren Kierkegaard va dir una
vegada: «La vida només es pot entendre mirant
cap enrere, però s'ha de viure cap endavant».
És més fàcil entendre el que realment va succeir
quan ha passat suficient temps per processar la
realitat de com aquesta pandèmia ha donat
forma al nostre món. Però no tenim aquest
temps ara. Hem de trobar ràpidament una
entesa comuna sobre la situació actual i acordar
les mesures col·lectives que hem de prendre
avui.

Lise Kingo
CEO de UN Global Compact

“Como será el mundo después del covid”.
Abril 2020
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Com hem de
potenciar els
ODS per
combatre els
efectes de la
covid-19 al
sector salut i
social de
Catalunya

AGENDA
2030

Rellevància de la col.laboració
público-privada

Minimitzar la bretxa social
en les persones que troben
en situacions vulnerables

Promoure l’acció social
per l’alimentació de la
població vulnerable

Detectar i lluitar contra les
desigualtats digitals en la
educació

Garantir l’accés
universal a la
salut

No admetre la
violència de
gènere
i fomentar
l’empowerment
de les dones
Promoure la governança
responsable i fer present
l’abordatge ètic en les
decisions

Promoure
un ús
responsable
de l’aigua
Minimitzar
les
desigualtats

No
abandonar
les accions
iniciades

Adaptació La Unió. Font: Pacto
Mundial Red Española

Ciutats
amables i
més
pensades per
les persones

Incidir en
el treball
segur i
bones
pràctiques
en
teletreball

Promoure
equilibri
entre
prevenció
del
contagi i
mobilitat
sostenible
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Punts de reflexió extrets del Consell Assessor del Desenvolupament
Sostenible: crida a superar els efectes de la COVID-19 mitjançant les
polítiques de sostenibilitat. 14 abril 2020

• Començàvem l’any amb la consciència d’entrar en una dècada d'acció́
per a l’assoliment dels 17 ODS de l’Agenda 2030. Tot i la irrupció́ de la
COVID-19, continuen plenament vigents i no els podem posar en
quarantena. Ans al contrari, són un marc de referencia per a l'anàlisi i la
reconstrucció́ absolutament fonamentals.
• La COVID-19, accelerada per desequilibris ambientals, ha impactat
directament sobre qüestions essencials de l’estat del benestar, els 17
ODS de l’Agenda 2030 poden ser una brúixola per orientar-nos a l’hora
de superar l’actual crisi, millorar la nostra resiliència com a societat i
beneficiar el planeta.
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• La sortida d’aquesta crisi passa per aturar els processos de degradació
de la natura, i afavorir una economia que estigui al servei de les
persones i que respecti els límits biofísics del planeta.
• Passa, també, per finançar millor els sistemes públics de salut i
d’assistència social, especialment a la gent gran, i per invertir
decididament en recerca.
• Tot això, però, implicarà prioritzar inversions i despeses en un escenari
d’alta complexitat econòmica.

• Col·lectivament, no podem desaprofitar aquesta situació tan difícil per
aprendre del que ha passat, actuar sobre les causes de la pandèmia i
preparar-nos per ser més resilients de cara a futures possibles
pandèmies i als reptes causats per l’emergència climàtica.
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• La lluita contra la pandèmia ens ha activat, en un temps molt curt,
elements tan essencials com la innovació, la col·laboració publico
privada sense ànim de lucre, la solidaritat ciutadana a gran escala, i
canvis de conducta socials i individuals absolutament de gran
transcendència.
• Tots aquests elements són palanques de canvi que necessitem per
assolir els ODS. Això demostra que assolir-los no és només necessari,
sinó més proper que mai. la La disminució forçada de l’activitat
econòmica que hem fet a escala mundial durant les darreres setmanes
demostra que fer un canvi disruptiu del model de producció i consum
imperants és possible.
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•

En síntesi el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya
(CADS) afirma que ens trobem “en un dels moments més transcendents de la
història recent”. A més de la pèrdua de milers de vides humanes, alerta que la
pandèmia tindrà impactes molt rellevants —i negatius— en els àmbits social i
econòmic, sobretot per a la població més vulnerable. “Caldrà serenor, rigor i
perspectiva per poder gestionar la nova realitat”, afirmen els membres d’aquest
consell assessor. Per això conviden a “reflexionar en clau de sostenibilitat” sobre
les múltiples derivades d’aquesta crisi, i a fer-ho amb una visió catalana i
europea, però, sobretot, global.

Document de posicionament del CADS davant la covid19
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La Unió (Unió Catalana d’Hospitals) impulsora de la responsabilitat
social corporativa en el sector sanitari i social.
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La Unió Catalana d'Hospitals1 fomenta polítiques de responsabilitat social corporativa en la pròpia
organització i als seus associats. Amb més de 45 anys d'història, derivada de la pròpia existència i la seva
missió, la principal responsabilitat de La Unió és davant de la societat. Els seus valors continuen sent; la
professionalitat, el compromís, la diversitat, la independència i la innovació. El focus de la responsabilitat de
La Unió davant la societat està més relacionat amb la capacitat d'incidir en el sector.

Per impulsar la responsabilitat corporativa disposem d'un Consell d’ètica i bones pràctiques i un Consell
tècnic assessor de responsabilitat social corporativa.
La Unió es compromet juntament amb els seus associats, amb el sector, amb l'administració pública, amb el
bon govern de l'entitat, amb els seus compromisos econòmics, a desplegar la bones pràctiques en matèria
ambiental, laboral i social. Les nostres memòries anuals, rendeixen comptes de l'assoliment dels objectius.
La Unió impulsora de la responsabilitat social corporativa en el sector sanitari i social al llarg dels seus 45 anys d’història.
(1) www.uch.cat
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La Unió, som una de les 4.000 organitzacions no lucratives a
nivell internacional adherides 2 al compromís amb els principis
del Pacte Mundial de les Nacions Unides (Global Compact) des
de l’any 2009, i som singularment actius contribuint al
desenvolupament dels 17 Objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) que guien els passos de l’Agenda 2030.
En el marc del Consell Tècnic Assessor de Responsabilitat Social
Corporativa i des de la perspectiva dels sectors Sanitari i Social
prioritza els objectius i les iniciatives com contribuir-hi tenint
en compte el que pot fer La Unió i el que poden fer els
associats.

(2) www.unglobalcompact.org/participation/report/coe/create-and-submit/submitted-coe/422998
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Adhesions i participacions en àmbits de Responsabilitat social
Compromesos:
• Manifest Una nova societat, una Unió més compromesa
• Compromís social
• Cimera Catalana d’Acció Climàtica
Som membres:
• Pacte Mundial de les Nacions Unides
• Forètica
• Respon.cat
• Coordinadora Catalana de Fundacions
• Foment del Treball Nacional
• PIMEC
• Obertament, Associació Catalana per a la Lluita contra l'Estigma en Salut Mental
• Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)

Portal transparència La Unió
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